Zalakaros Város Önkormányzata
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
Telefon: 93/340-100, Fax: 340-531
E-mail: hivatal@zalakaros.hu
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
NONPROFIT SZERVEZETEK részére
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartáson kívüli forrás
átadásáról és átvételéről szóló 15/2014. (VI.21.) önkormányzati rendelete 2. §. ba.)
bekezdése alapján pályázati eljárást hirdet a nonprofit szervezetek részére az alábbi
célokra:
a) szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása;
b) szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények
támogatása;
c) a szervezetek pályázati önrészének támogatása;
d) egyéb, a költségvetési rendeletben meghatározott várospolitikai célok érdekében végzett
tevékenység támogatása,
e) turisztikai, idegenforgalmi célok támogatása.
f) testvérvárosi kapcsolatok támogatása.
g)Közbiztonság, bűnmegelőzés támogatása
h)Egyházi , vallási célok támogatása
i)Alapfokú közoktatási tevékenység segítése
j) Közművelődési tevékenység támogatása
k)Szociális, karitatív célú felhasználás
l)Zalakaros és kistérségben élő gyermekek táboroztatása
m)Borturizmus népszerűsítése
n)Zalakarost népszerűsítő kiadványok, prospektusok,
o)Egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenységek, prevenció, ( pl. Véradások,
szűrő vizsgálatok megszervezésére, lebonyolítására )
p)Idegenforgalmi szempontból jelentős a településen megvalósuló sport, kulturális
rendezvény
r)Nemzetközi kapcsolatok céljára
s)Települési sportfeladatok céljára
sa/ versenysport, utánpótlás nevelés működési támogatása,
sb/ eredményességi támogatás, ha a sport támogatására fordított összeg erre lehetőséget ad,
sc/ diáksport támogatása,
sd/ rendezvény-támogatás,
se/ előre nem tervezett sportesemények támogatása, ha a sport támogatására fordított összeg
erre lehetőséget ad,
sf/ sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása,
sg/ sportlétesítmények felújításának, fejlesztésének támogatása,
sh/ új sportlétesítmények építésének támogatása, ha a sport támogatására fordított összeg
erre lehetőséget ad.
Nem támogathatók a nonprofit szervezetek azon tevékenységei, amelyek támogatását törvény
vagy más jogszabály tiltja.
A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt
célokra fordíthatja, és más szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja. Ez alól
kivételt képez, amennyiben a támogatási szerződés a képviselőtestület döntése alapján erről
kifejezetten rendelkezik.

A Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár keretében működő civil szervezetek támogatási
igényét az igazgató előzetesen köteles leegyeztetni a támogatást kérővel és így az igazgató
írásos véleményével ellátott igény terjeszthető csak be kérelemként. A pályázat beadásakor
minden művészeti csoportnak mellékletet kell benyújtania az ingyenes és a fellépő díjas
fellépéseiről, mely az előző pályázati időszak kezdetétől a pályázat benyújtásának idejéig
tartó időszakra terjed ki.
1.
A pályázaton részt vehetnek a szabályzat hatálya alá tartozó azon társadalmi szervezetek
– alapítványok, egyesületek stb. – (kivéve a pártok, tömegmozgalmak, a munkaadói és
munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, valamint a biztosító egyesületek), amelyeket a
bíróság a pályázati kiírás időpontjáig nyilvántartásba vett és az alapító
okiratuknak/alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket Zalakaroson ténylegesen folytatják
vagy tevékenységüket Zalakaros városának, az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és
átvételéről szóló 15/2014. (VI.21.) önkormányzati rendelete 2. §. ba.) pontjában nevesített
céljaival összhangban fejtik ki.
2.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019.április 2.

3.
A pályázati felhívás Zalakaros város hivatalos internetes honlapján
https://onkormanyzat.zalakaros.hu/aktualis-palyazati-felhivasok oldalon közzétételre kerül.
4.
A pályázat benyújtásának címzettje: Novák Ferenc Zalakaros Város Polgármestere,
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
5.
A pályázat benyújtásának módja: ajánlott postai küldemény, vagy személyesen.
6.
A pályázat elbírálásának rendje: a beérkezett pályázatokról a Képviselőtestület dönt,
legkésőbb a benyújtási határidő lejártát követő soros testületi ülésen, azaz legkésőbb 2019.
április 30-ig.
7.
A döntést követően a pályázók írásbeli tájékoztatást kapnak a Képviselőtestület
döntéséről. A pályázati támogatások felhasználásának és a beszámolás, elszámolás rendjének
alapvető szabályait, valamint a benyújtandó pályázati dokumentáció tartalmát és a pályázat
feltételeit részletesen jelen pályázati felhívás mellékletét képező Adatlap tartalmazza.
8.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az önkormányzat által nyújtott támogatás
kedvezményezettjeinek neve, valamint a támogatási összeg Zalakaros város hivatalos internetes
honlapján www.zalakaros.hu valamint a közpénzek átláthatóságáról szóló jogszabálynak eleget
téve a www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon közzétételre kerül.
Zalakaros, 2019. március 14.

Novák Ferenc
Polgármester

